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»NIEMCY« W KRAKOWIE 
Dnia 22 października 1949 roku, a więc prze

szło 20 lat temu odbyła się prapremiera „Niem

ców" w Krakowie. Pamiętne to przestawienie 

oglądał autor tej znanej już i cenionej w całym 

świecie sztuki. 

Garścią wspomnień w związku z tym wyda

rzeniem pragnę podzielić się z widzami nowej 

realizacji tego utworu, tym razem w wykonaniu 

studentów P.W.S.T. 

Każdy pedagog, jak sądzę, przeżywa zrozu

miałe wzruszenie oglądając pracę swoich wy

chowanków i „tremuje się" razem z nimi na 

premierze ich warsztatowego dzieła. W tym 

wypadku trema i przeżycia opiekuna wykonaw

ców sztuki Kruczkowskiego są tym bardziej 

usprawiedliwione i skomplikowaone ze wzglę

du na to, że i wspomnienia z pierwszej realizacji 

„Niemców" w Krakowie są jeszcze żywe, a przy 

tym praca z młodzieżą nad rolami z tej sztuki 

wydaje się być wyjątkowo trudna. ·Jak wiemy 

szereg postaci utworu Kruczkowskiego to lu

dzie dojrzali i starsi, a faktura sztuki jest na

wskroś realistyczna. Metamorfoza aktorska jest 

więc niełatwa dla Judzi, którzy dopiero wstę

pują w szranki sceniczne. A przy tym „Niem

cy" to nie tylko dokument epoki ludobójstwa 

i „czasów pogardy" - to wciąż jeszcze aktual

na problematyka odpowiedzialności człowieka 

i jego postawy etyczno-moralnej, to rozprawa 

z bierną i bezpłodną ideologią „nie sprzeciwiania 

się złu". Wyprowadzenie tych myśli autora w no

woczesnej formie młodzieżowego teatru jest spe-

cjalnie trudne i odpowiedzialne. Dlatego war

sztat ten nazwałbym warsztatem eksperymen

talnym, ale nie w sensie formalnym (czy też jak 

kto woli „formalistycznym"), lecz w zrozumieniu 

wyrazu wewnętrznego nurtu ideowo-psycholo

gicznego i ukazaniu społeczno-politycznej funk

cji utworu. Tyle o lękach i skrupułach realiza

torów. 

Jeśli zaś chodzi o historię prapremiery kra

kowskiej niech mówią fragmenty z artykułu, 

który ma się ukazać w ksiąźce poświęconej 

zbiorowym wspomnieniom-relacjom ze spotkań 

i wspólnych przeżyć z autorem „Niemców", któ

rej wydanie opracowuje „Czytelnik". Zacznijmy 

więc od pierwszego listu Leona Kruczkowskie

go, który otrzymałem w odpowiedzi na moją 

prośbę o zezwolenie autora na realizację tej 

sztuki w Starym Teatrze: 

Warszawa 8.9.49 

Drogi Panie Bronisławie! 

Depeszę Pańską otrzymałem, niestety, nie uda

ło mi się wpaść w tych dniach do Krakowa. 

3/9 wróciłem z Berlina, a jutro wyjeżdżam do 

Wenecji na K·ongres PEN Clubu. Zamierzam 

wrócić z Włoch około 22.9. i wkrótce potem 

wybrałbym się do Krakowa. Bardzo jestem cie

kaw Pańskiej obsady „Niemców" - Przy spo

sobności chcę Panu donieść, źe „Niemcy" są juź 

w próbach w „Deutsches Theater" w Berlinie, 

premiera z końcem października. Przewidują 

tam z tej sztuki wielką „bombę" . U nas, jak 

Pan wie robią „Niemców" Axer i Szletyński. 

Serdeczny uścisk dłoni. 

L. Kruczkowski 



W odpowiedzi przesłałem obsadę sztuki. Rolę 

profesora Sonnenbrucha powierzyłem Tadeuszo

wi Białoszczyńskiemu, inne role grali: Berta -

Jadwiga Bukojemska, Ruth - Ludwika Castori, 

Willi - Stefan Rydel, Liesel - Halina Grygla

szewska, Joachim Peters - Tadeusz Kondrat, 

Hoppe - Włodzimierz Macherski, Schultz -

Józef Dwornicki, Juryś - Jerzy Fitio, Pani 

Soerensen - Zofia Jaroszewska, Marika - Wan

da Niemczycka, Tourterelle - Stanisław Ja

worski, Fanchette - Ludmiła Legut, Oficer 

Werhmachtu - Wiktor Sadecki, Gefreiter -

Andrzej Kruczyński, Antoni - Antoni Słociń

ski, Benencke - Tadeusz Burnatowicz, Dziecko 

Żydowskie - Jurek Złotnicki. Scenografię opra

cował Jan Kosiński. 

z kierownikiem literackim Teatru staraliśmy 

się uzyskać zgodę autora, by prapremiera sztuki 

odbyła się w Krakowie. Zależało nam bardzo 

na tym, gdyż równolegle odbywały się już pró

by w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Pra

gnęliśmy również gościć Kruczkowskiego na 

próbach. W odpowiedzi na nasze zaproszenie 

otrzymaliśmy następujący list: 

Warszawa, 30.IX.1949 

Szanowny Panie Dyrektorze 

Wbrew gorącym chęciom nie jestem w stanie 

wybrać się - jak zamierzałem - w najbliż

szych dniach do Krakowa. W obecnym układzie 

różnych moich spraw liczę się już raczej z tym, 

że wybiorę się do Was dopiero na premierę 

(która dla mnie będzie prapremierą), t.zn. na 

dzień lub dwa wcześniej . 

W tym stanie rzeczy korzystam z drogi pocz

towej aby podzielić się z Panem pewną propo-

zycją. Oto w trakcie analiz i dyskusji nad 

„Niemcami" w zespole Axera wyłoniła się myśl 

pewnej przebudowy epilogu. Myśl tę zrealizo

wałem i przesyłam Panu zmodyfikowaną „re

dakcję". Nie przynosi ona żadnych zmian treści 

czy sensu, nieznaczne, minimalne zmiany za

szły w dialogach - modyfikacja polega jedy

nie na przestawieniu kolejności scen. ( ... ) 

( ... ) Jak Pan zauważył, same dialogi we wszyst

kich trzech scenach uległy t ylko minimalnym 

zmianom, jedynie w scenie końcowej dodałem 

parę zdań Benenckemu, co w nowej sytuacji 

było oczywiście konieczne. 

Sądzę, że uwzględnienie tej modyfikacji epi

logu nie zrobi Panu ani zespołowi żadnych trud

ności, a w efekcie napewno się opłaci. 

Jeśli - jak to w tej chwili się rysuje - na

prawdę nie b!;dę w stanie wybrać się w przy

szłym tygodniu do Krakowa, proszę o łaskawe 

zawiadomienie mnie - w stosownym czasie -

o dokładnym terminie próby generalnej i pre

miery (tej „cichej"), zrobię wszystko aby być 

na jednej i drugiej. 

Życzę Panu i Zespołowi jak najpomyślniejszej 

pracy łączę ukłony i serdeczne pozdrowienia 

Leon Kruczkowski 

Wzruszająca była zawsze ta delikatność, 

skromność i szacunek dla pracy aktorów i takt 

wobec zamierzeń reżysera. Słowa listu: „Sądzę, 

że uwzględnienie tej modyfikacji epilogu nie 

zrobi Panu ani zespołowi żadnych trudności..." 

nie były tylko kurtuazją. Stale dbał o to, by 

ludzie teatru nie odczuwali presji autora na 

próbach i nigdy nie narzucał aktorom i reżyse

rowi swoich uwag - dzielił się z nimi bardzo 
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taktownie- i pozostawiał nam prawo ostatniej 

decyzji. 

Wreszcie 11 października 1949 roku mieliśmy 

zaszczyt gościć autora na próbie „Niemców" 

w Krakowie. Przyglądał się roboczej próbie 

w skupieniu i spokojnie notował swoje uwagi, 

Którymi podzielił się z nami po skończonym 

przeglądzie . Były one niezwykle trafne. Krucz

kowski znakomicie rozumiał i oceniał pracę 

teatru. Jako dramaturg miał doskonałe wyczu

cie praw sceny. Chętnie dopuszczał ingerencję 

reżysera w tworzywo swoich sztuk. Godził się 

na zmiany lub skróty tekstu, a nawet modyfiko

wał pierwotne swoje intencje, jeśli indywidual

ność aktora tego wymagała dostosowywał 

swoje korekty do materiału danej realizacji 

i pomysłów reżysera. Np. gdy w pracy nad insce

nizacją „Niemców" wprowadziłem do akcji, jako 

rekwizyt, lalkę, której Hoppe nie może już 

zmieścić w wypchanej walizie i lalka ta zmie

nia się później w rękach Jurysia w tragi'czny 

komentarz po rozstrzelaniu dziecka żydowskie

go - Kruczkowski zaakceptował chętnie ten 

pomysł i nawet wniósł do tekstu naszego przed

stawienia pewne poprawki. 

Po przeglądzie próby spędził z nami kilka go

dzin na przyjaznej rozmowie, a po powrocie do 

stolicy, uwzględniając nasze prośby o prawo 

prapremiery, przysłał nam list tej treści: 

Warszawa, 12.X.1949 

Szanowny Panie Bronisławie , 

zgodnie z obietnicą przeprowadziłem dziś roz

mowy zarówno z Dyr. Axerem jak i z min. 

Sokorskim i Dyr. Borowym - w rezultacie któ-

rych uzgodniliśmy że premiera „Niemców" 

w Krakowie będzie miała charakter normalnej, 

„jawnej" premiery (t.zn. w tym wypadku fak

tycznej prapremiery), z afiszem, komunikatami, 

prasą i normalną 1YL1blicznością. 

Z prawdziwą przyjemnością komunikuję Pa

nu o tym, zwłaszcza że po wczoraj widzianej 

próbie jestem pełen najlepszych nadziei co do 

jakości krakowskiego przedstawienia. Umówi

liśmy się z Ministerstwem że ja zawiadomię 

Pana o zmianie poprzedniej decyzji - co ni

niejszym czynię. 

Wraz ze mną wybiera się na premierę kra

kowską „Jaszcz", który o niej ma pisać w „Tryb. 

Ludu". 

Oczekując definitywej wiadomości o terminie 

próby generalnej i premiery, łączę serdeczne 

pozdrowienia i uścisk dłoni. 

L. Kruczkowski 

Autor tego listu słowa dotrzymał i przyjechał 

na próbę generalną oraz był obecny na prapre

:nierze swojej sztuki w dniu 22 października 

1949 roku. Nowy utwór Kruczkowskiego w kra

l·:owskim kształcie scenicznym publiczność przy

jęła entuzjastycznie. Autora wywoływano z go

rącym aplauzem widowni na scenę i obdarzono 

kwiatami. 

Po krakowskiej prapremierze „Niemców" wy

braliśmy się z aut.orem do Berlina, gdzie odbyła 

się również premiera jego sztuki. Przedstawienie 

to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Było nie 

tylko znakomite, ale niezwykle sugestywne dzię

ki, że tak powiem, autentyzmowi wykonawców

Niemców, tym bardziej, że obsada była wyjąt

kowo trafna. Kruczkowski był bardzo zadowo-



lony, chwalił grę aktorów i realistyczną, pre

cyzyjną . reżyserię. Podnosił jednak przy tym 

zalety interpretacji warszawskiej i krakowskiej, 

nie ukrywając swego zadowolenia z powodu 

zupełnie odmiennych kocepcji reżyserskich każ

dego spektaklu. 

„Cieszy mnie właśnie to - mówił - że każde 

przedstawienie jest inne, a nawet to, że wizje 

realizatorów tak różnią się od mojej pierwotnej 

wizji. No, cóż! Co innego biurko i pióro - a co 

innego scena i aktor. Ważne jest tylko - i o to . 
będę się zawsze spierał - czy zasadnicze inten-

cje autora zostały uszanowane. Tekst to nuty -

nuty należy wygrać , ale interpretacja może 

a nawet powinna być nawskroś indywidualna. 

Na przykład: Bacha czy Chopina zupełnie ina

czej zragra Rubinstein, a inaczej Małcużyński. 

I to właśnie jest ir:iteresujące. Interesujący jest 

indywidualny styl reżysera, koncepcja roli stwo

rzonej przez aktora. Niedobrze jest gdy reżyse

ruje sam autor. Rzadko kiedy udaje się taki 

eksperyment". 

Po premierze berlińskiej długo jeszcze w nocy 

dyskutował autor sztuki „Die Sonnenbrucks" 

(po.d takim bowiem tytułem grane były „Niem

cy" w Berlinie) z aktorami, reżyserem i kie

rownikiem Deutsche Theater Langhofem 

(który grał rolę Petersa). Gdy wracaliśmy nad 

ranem do hotelu i szary świt berliński już roz

jaśniał perspektywę ulic Pan Leon długo mil

czał, jakby snując w myśli wrażenia prer:i1iero

we, wreszcie uśmiechnął się i rzekł do rr.nie 

cicho: „To było mocne„. mocne bo autentyczne„. 

i jakże wstrząsające właśnie tutaj w stolicy 

Niemiec Wschodnich ... " 

W pociągu, gdy wracaliśmy do kraju, opowia

dał mi o swoich przeżyciach w obozie jeńców, 

o pierwszych dniach wolności, o pierwszym 

noclegu w miasteczku pomorskim Jastrowie 

(wspomnienia, które złożyły się na pomysł na

pisanej później sztuki „Pierwszy dzień wol

ności"), rozmawialiśmy równiez wspominając 

gorące dni lwowskiego Zjazdu. Trapiły go rów

nież problemy, które poruszył w „Odwetach". 

Po powrocie do Krakowa dowiedziałem się 

z radością, że przedstawienia „Niemców" w Sta

rym Teatrze cieszą się ogromnym powodzeniem. 

Spektakl ten graliśmy przeszło 200 razy. Sztuka, 

jak się to mówi, „chwyciła' 'i stała się JUZ 

niemal klasyczną pozycją polskiego i świato

wego repertuaru . 
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